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KOZMICKÝ
OBČASNÍK

FOTO: Marek Briš

SLOVO PANA
STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
první polovina roku byla velice náročná.
Koronavirová krize dopadla prakticky
na každého. Jsem rád, že i díky příkladnému
chování Vás všech se podařilo první vlnu
zvládnout a další už snad nebude. Velké
poděkování patří našim hasičům, kteří
nabízeli pomoc v době nouzového stavu,
dezinfikovali společné prostory, rovněž
firmě FORM za darování roušek a firmě
TEVA za darování přípravku COVID.
Poděkování však patří Vám všem, že jsme
situaci zvládli.

Z výše uvedeného důvodu se nekonaly v naší
obci plánované akce, jako stavění a kácení
máje, farní pouť, vítání občánků, divadlo
a další sportovní a kulturní akce. Z důvodu
stávajících omezení se nebude konat ani
akce k ukončení prázdnin.
Současné nižší příjmy do obecního rozpočtu
nijak neomezí letošní plánované investiční
akce a celkový chod obce. Naopak, dá se říci,
že výpadek v příjmech ze státního rozpočtu
bude plně nahrazen dotačními tituly
(rekonstrukce otopné soustavy kulturního
domu, semafory na I/56, nástavba ZŠ
a v neposlední řadě revitalizace Štěrkovny,
o které píšeme dále). Doufám, že přes
všechna ta omezení, která byla, jste
o prázdninách měli možnost si odpočinout
a načerpat nových sil.

Petr Kozák
starosta
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
10.02. 2020 4. mimořádné ZO
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Výběr varianty č. 3 (naproti odbočky ke skále), jedná se
o ČOV s hrubým předčištěním a dočištěním na
štěrkovém vertikálním filtru.
V souladu s § 77 odst. 3, písm. B) a § 84 odst. 2, písm. N)
a o) zákona o obcích a novely
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.“ ze dne 9.12. 2019
stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce.
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:
Návrh usnesení v tomto znění: ZO ukládá Radě obce
neprodleně realizovat potřebné kroky k vypracování
projektové dokumentace nové výstavby „Technického
zabezpečení obce“, a to v souladu s vypracovaným
materiálem „Zhodnocení konstrukce víceúčelového
objektu“ z února 2020, předloženého na tomto
zasedání ZO.

22.06. 2020

09.03. 2020

6. řádné ZO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Nákup židlí a stolů do sálu a extrovky obecní
restaurace s tím, že do příštího zasedání bude
předloženo více cenových nabídek. Rozpočtové
opatření bude schváleno poté.
Závěrečnou inventarizační zprávu souhrnnou
o průběhu a výsledku inventarizace provedené
ke dni 31. 12. 2019. Zároveň schvaluje způsob
likvidace vhozením do velkoobjemových
kontejnerů.
Delegování jako zástupce do dozorčí rady
společnosti Soma Markvartovice, a.s. starostu obce,
Ing. Petra Kozáka.
Investiční záměr nástavby ZŠ Kozmice.
Podání žádosti o dotaci na investiční záměr
nástavby ZŠ Kozmice.
Přijetí dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu
„Rekonstrukce otopné soustavy kulturního domu
v Kozmicích“, maximálně ve výši 330 000,- Kč.
Zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

7. řádné ZO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
Schvaluje nákup židlí a stolů pouze do extrovky.
Závěrečný účet obce za rok 2019.
Účetní závěrku obce za rok 2019.
Zprávu Kontrolního výboru o výsledku kontroly zápisů
rady a zastupitelstva obce.
V souladu s § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, o zapracování
požadavku zařazení pozemků p.č. 1428/2, 1898/2,
1426, 1425/1, 1899/1 a 1570/13 v k.ú. Kozmice do
změny č. 1 Územního plánu Kozmice, pořizované
z vlastního podnětu zkrácený postupem. Jedná
se o zařazení pozemků do plochy technické
infrastruktury umožňující umístění čistírny odpadních
vod pro zajištění podchycení všech odpadních vod
splaškového charakteru a jejich vyčištění s následným
vypouštěním do vodního toku Juliánka (Přehyně).
Zařazení území obce Kozmice do území působnosti
Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. na programové
období 2021-2027.

Rozpočtové opatření ZO č. 2/2020.
Pověření starosty jednáním s městem Dolní
Benešov v záležitosti nepřiměřeného hluku
z klubu Kravín, který každou sobotu obtěžuje
občany obce až do ranních hodin. .
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:
Žádost o odkoupení části parcely č. 531/1 a odložilo
její projednání až do doby, kdy dojde
k majetkovému vypořádání nově budovaných
poldrů v dané lokalitě.

KOMPLETNÍ ZÁZNAMY
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
NAJDETE NA WEBU OBCE
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INFORMACE
OZO OSTRAVA
Firma OZO Ostrava (svoz odpadů)
oznamuje, že od příštího roku lze za svoz
odpadů přijmout fakturu elektronicky.
Při letošní platbě bude u faktury přiložen
formulář o souhlasu se zasíláním faktur
elektronicky. Kdo bude tuto možnost
chtít využívat, zašle formulář zpět
na firmu OZO nebo ho může odevzdat
na obecním úřadě.

NEPOŘÁDEK
KOLEM KONTEJNERŮ

Upozorňujeme občany, aby nenechávali
odpad mimo kontejnery. Zaměstnanci
společnosti OZO mají z bezpečnostních
a hygienických důvodů zákaz sbírat
odpad, který není v kontejnerech.
Ten tak může být považován za černou
skládku! Proto prosíme, kartony si
nařežte doma a neházejte do kontejnerů
celé krabice, které zabírají zbytečně moc
místa! Zaměstnanci OZO nám také
hlásili, že v kontejnerech na tříděný
odpad často bývá odpad směsný. Ten
tam samozřejmě nepatří!
Děkujeme za pochopení.

VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
Během nouzového stavu si většina
z nás udělala ve svých domácnostech
tzv. čistku. Toto bylo patrné při sběru
velkoobjemového odpadu, kdy bylo
odevzdáno rekordní množství odpadu.
Je škoda, že mnozí z vás přivezli i věci,
které lze odevzdat našim hasičům
(železo, pračky, ledničky, televize)
a my platíme za něco, co lze odevzdat
jinak.
Rovněž kontejnery na textil byly
soustavně plné a smluvní firma je
nestačila odvážet, za což se
omlouváme. Upozorňujeme,
že kontejner na textil je také
u paneláků a není tak přeplněn jako
ten u obecního úřadu.
Pravidelný podzimní svoz je
plánován na 17.10. od 8:00 do 12:00,
nádvoří firmy FORM.
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PRÁZDNINOVÉ
POZDRAVY

Z KOZMICKÉ ŠKOLY
Letošní prázdniny se chýlí ke konci
a všichni s napětím očekáváme „CO
BUDE?“….
Věříme, že školní rok začne jako vždy
a všechno bude v pořádku. Virus ustoupí
nebo se s ním naučíme žít bez
zbytečných emocí a hysterie. Budeme
už asi napořád opatrnější, pozornější
ke svému zdraví i k okolí, ale musíme jít
dál.

Učitelky intenzivně pracovaly na tom,
aby žáci nezaháleli. Byly s nimi celou
dobu uzavření škol (od 11. března
do 25. května) ve spojení a společně
se učili. A nejenom učili, žáci dělali
i spoustu zajímavých a zábavných
úkolů. Online jsme vedli kluby zábavné
matematiky a deskových her
a čtenářské kluby, psali své postřehy,
vařili, pekli, dělali herbáře, soutěžili
atd. Podařilo se nám být ve spojení
s 99 % žáků online. Někteří využívali
pro předávání úkolů školní knihobudku.
Střípky z práce v době uzavření
škol najdete na
www.zskozmice.cz sekce COVID.

ONLINE VÝUKA (Microsoft Teams)

Uplynulý školní rok byl výjimečný.
Někdo měl možná pocit, že prázdniny
trvaly od poloviny března, ale kdo má
něco společného se školou, ví, že to není
pravda.

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

SRPEN 2020 | ČÍSLO 1

DRUŽINOVÁ PÁTRAČKA

Školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020
v 8 hodin – podle aktuálních pokynů MZ
ČR a MŠMT ČR. Pokud bude vše
v pořádku, bude to opět na školním hřišti
za školou. Aktuální informace se dozvíte
na vývěsce školy, na webových stránkách
školy a z obecního rozhlasu. Školní
jídelna a školní družina zahajují činnost
od 2. září 2020.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

O prázdninách se ve škole nezahálelo.
Malovalo se, čistilo a připravovalo
na nový školní rok, který klade zvýšené
nároky na zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví.
V mateřské škole se od konce června
rekonstruovaly rozvody elektroinstalací,
malovalo, čistilo a uklízelo, a díky
„nasazení“ všech, je školka „jako nová“.
V letošním roce jsme modernizovali
vybavení zázemí sklepů, pořídili jsme
nová lehátka, peřinky a povlečení. Jsou
vyměněny koberce ve třídách,
nainstalována klimatizace do další třídy.
Takže je vše připraveno na 1. září.
V novém školním roce nás čekají také
další stavební úpravy ve škole. Díky
dotaci, kterou získal zřizovatel – Obec
Kozmice, se v září začne stavět půdní
nadstavba ve škole. Získaný prostor
bude sloužit pro školní družinu, školní
knihovnu a společná setkání žáků.
Už se na něj moc těšíme!

Pro následující školní rok jsme připravili
celoroční celoškolní projekt "PRAJZSKA,
MISTO KAJ MEŠKAM“, který bude žáky
motivovat k poznání historie, osobností,
nářečí, tradic a místopisu našeho kraje.
Naplánovány jsou též různé další akce,
které jsme nestihli uskutečnit letos.
Na podzim pojedeme na výlet do ZOO
Ostrava, půjdeme na ptačí louky, na jaře
proběhne Týden prevence se záchranáři,
policisty a Mobilním dopravním hřištěm,
na konec školního roku máme
objednanou tradiční školu v přírodě
společně s našimi předškoláky.
Rovněž pokračujeme v realizaci projektu
„Učíme se pro děti II.“ z výzvy OP VVV –
Šablony II., který by měl končit v lednu
2021 a na něj chceme navázat zapojení
do výzvy Šablony III.
Užijte si zbytek prázdnin, léta a volna
ve zdraví.
Těšíme se na vás – zaměstnanci
základní a mateřské školy Kozmice.
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ŠKOLKA V DOBĚ
KORONAVIRU
Vzhledem k tomu, že nás ve druhém
pololetí potkaly události, kvůli kterým
byla sportoviště, tělocvičny i většina
mateřských školek uzavřena, založili
jsme uzavřenou skupinu na FB, kde jsme
byli s rodiči předškoláků v pravidelném
kontaktu, doporučovali jsme jim různé
interaktivní výukové programy pro
předškoláky, např. Barevné kamínky iŠkolička, ČT edu, odkazy na YouTube...,
sami jsme natáčeli videa, podle kterých
mohly děti procvičovat zrakovou
percepci, L/P orientaci, hrubou
motoriku... .

Protože jsme byli zapojeni
do celoročního projektu „Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky“, tak jsme
se rozhodli, že dětem projekt
zprostředkujeme na dálku,
prostřednictvím pracovních sešitů
na rozvoj hrubé motoriky, kde děti
aktivně plnily jednotlivá cvičení, dále
děti obdržely pracovní sešity Kuliferda,
které využily k rozvoji smyslového
vnímání, paměti, představivosti, rozvoji
myšlení, řeči a také grafomotorických
i matematických představ.
Jako zpětnou vazbu na FB rodiče
vkládali fotografie nebo videa dětí,
jak plnily dané úkoly. Dětem jsme tak
zprostředkovali kontakt se svými
vrstevníky a mohly se vidět. S rodiči
jsme komunikovali denně, odpovídali
jsme na jejich případné dotazy a radili
jsme. Tato forma rodičům plně
vyhovovala a stala se i velmi oblíbenou
u dětí.

HLEDÁ SE
KRONIKÁŘ
Obec hledá nového kronikáře,
kronikářku. Budeme velice rádi, pokud
by z řad občanů měl někdo zájem tuto
činnost vykonávat. Kronika se píše ručně
nebo elektronicky a zaznamenávají se
zprávy o důlěžitých událostech pro
budoucí generace. Zájemci o tuto
činnost nechť kontaktují obecní úřad.
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TJ SOKOL KOZMICE

MUŽI "A" CANIS I.B třída mužů sk. B
KOLO
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

TERMÍN
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle

23.08.
30.08.
06.09.
13.09.
19.09.
27.09.
03.10.
10.10.
17.10.
25.10.
31.10.
08.11.

/ 17:00
/ 17:00
/ 16:30
/ 16:00
/ 16:00
/ 16:00
/ 15:30
/ 10:30
/ 15:00
/ 14:00
/ 14:00
/ 14:00

ZÁPAS
KOZMICE - Strahovice
KOZMICE - Ostrava-Jih
Šilheřovice - KOZMICE
KOZMICE - Hrabová
Krásné Pole - KOZMICE
KOZMICE - Bohuslavice
Třebovice - KOZMICE
Svinov - KOZMICE
Darkovice - KOZMICE
KOZMICE - Hať
Slavoj Rychvald - KOZMICE
KOZMICE - Klimkovice

MUŽI "B" III.třída mužů sk. A
KOLO
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

TERMÍN
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota

22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
04.10.
10.10.
17.10.
24.10.
01.11.
07.11.

/ 17:00
/ 17:00
/ 16:30
/ 16:00
/ 16:00
/ 16:00
/ 15:30
/ 15:00
/ 15:00
/ 14:00
/ 14:00
/ 14:00

ZÁPAS
KOZMICE "B" - Strahovice "B"
KOZMICE "B" - Kobeřice "B"
Bolatice - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Štěpánkovice "B"
Dobroslavice - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Bělá
Hněvošice - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Dolní Benešov "B"
Hať "B" - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Šilheřovice "B"
Sudice - KOZMICE "B"
KOZMICE "B" - Hošťálkovice

2020 E2A Starší žáci 1+7 sk. A
KOLO
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

TERMÍN
neděle
úterý
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

30.08.
08.09.
13.09.
19.09.
27.09.
04.10.
11.10.
18.10.
25.10.

/ 10:00
/ 17:00
/ 14:00
/ 14:00
/ 14:00
/ 10:00
/ 13:00
/ 13:00
/ 12:00

ZÁPAS
KOZMICE -Dobroslavice
Bolatice - KOZMICE
KOZMICE - Vřesina
Bohuslavice - KOZMICE
KOZMICE - Darkovice
Hať - KOZMICE
KOZMICE - Šilheřovice
Píšť - KOZMICE
KOZMICE - Strahovice
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TJ SOKOL KOZMICE

2020 G1D Starší přípravka 1+5 sk. D
KOLO
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

TERMÍN
středa
pondělí
středa
pondělí
středa
sobota
středa
pondělí
středa

02.09.
07.09.
16.09.
21.09.
30.09.
03.10.
14.10.
19.10.
28.10.

/ 17:00
/ 17:00
/ 16:30
/ 16:30
/ 16:00
/ 14:00
/ 15:30
/ 15:30
/ 14:30

ZÁPAS
KOZMICE - Dolní Benešov
Háj ve Slezsku - KOZMICE
KOZMICE - MFK Vítkovice
FC Baník Ostrava - KOZMICE
KOZMICE - Darkovice
Hať - KOZMICE
KOZMICE - Šilheřovice
Darkovičky - KOZMICE
KOZMICE - Píšť

/ 14:30
/ 14:15
/ 13:30
/ 16:00
/ 13:30
/ 15:30
/ 12:30
/ 15:00
/ 11:30

ZÁPAS
KOZMICE - Litultovice
Bolatice - KOZMICE
KOZMICE - Vávrovice
Stěbořice - KOZMICE
KOZMICE - Slavkov
Oldřišov - KOZMICE
KOZMICE - Malé Hoštice
Velké Heraltice - KOZMICE
KOZMICE - Otice

2020 C1A Přebor dorostu
KOLO
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

TERMÍN
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota

29.08.
06.09.
12.09.
20.09.
26.09.
03.10.
10.10.
18.10.
24.10.

REVITALIZACE
HLUČÍNSKÉHO
JEZERA
V červenci v souladu se smlouvou bylo
firmě Gardenline s.r.o. předáno
staveniště, tj. areál Hlučínského jezera.
Samostatné práce započnou v měsíci
září. Součástí revitalizace na našem
katastru je mimo jiné zvýšení a zpevnění
čelní hráze (stávající cesta ke
štěrkovně), lávka přes Juliánku, zvýšení
hrází okolo řeky Opavy, napouštěcí

potrubí a odběrný objekt, lávka přes
řeku Opavu a v neposlední řadě most
do Jilešovic.
Areál jezera bude po dva roky
staveništěm, proto bude uzavřen. Počas
stavebních prací je nutné počítat
s větším provozem na ulici Poručíka
Hoši a cesta do Jilešovic.

